
Charakteristika družstva ženy  SDH Dalovice 
 
Ženy z Dalovic reprezentovaly Karlovarský kraj na Mistrovství  České republiky družstev SDH 
v požárním sportu již několikrát. Byly jsme pravidelnými účastnicemi od roku 2005 do roku 2010. Loni 
jsme  po šesti letech pauzy postoupily na mistrovství v Brně. Tak možná začíná naše nová éra. 
Dalovice  najdete  nedaleko Karlových Varů na soutoku Vitického potoka s řekou Ohří, je to obec  
s 2000 obyvateli. Sbor dobrovolných hasičů zde vznikl po válce a loni oslavil  70 let. Naši základnu 
tvoří zhruba stovka členů, z nichž více jak polovina jsou děti a dorost od čtyř do osmnácti let.  
V letošním roce jsme slavili úspěchy ve všech věkových kategoriích.  Přípravka vyhrála krajské setkání, 
mladší žáci stříbrnou příčku v okresním kole  hry Plamen a starší stříbro v krajském kole hry Plamen. 
Dorostenky pak postoupily na mistrovství ve Zlíně. Zde byly na pátém místě po prvním soutěžním dni. 
Pak už se tolik nedařilo ve štafetě a  útoku a celkově to znamenalo 12.místo. 
Požární sport má u nás dlouholetou tradici. Můžeme se chlubit vítězstvími v pohárových soutěžích v 
kraji a v Krajské karlovarské lize v požárním útoku. Karlovarský kraj je malý, silná  základna je mezi 
dětskými družstvy,  ale dorostenecká a dospělácká kategorie upadá. Snažíme se tento trend změnit, 
naši trenéři připravují dorostenecká soustředění, abychom motivovali mladé sportovce. V našem 
družstvu paní a dívek ve věku od 15-ti do 42 let najdete i členky ostatních sborů v kraji. Snažily jsme 
se postavit ten nejlepší tým. Máme mezi sebou i dorostenky, takže nikdo není na mistrovství úplným 
nováčkem. 
A jaké máme ambice? Především je naším cílem si závody užít, nezranit se a  podat co nejlepší osobní 
výkony. Důležitá je pro nás vzájemná podpora a spolupráce. I když nejsme z jednoho SDH fungujeme 
jako správný tým.  Naším velkým přáním je konečně zlomit smůlu v požárním útoku, protože na 
republice se nám za ty roky  ještě nepodařil  :o) 
 
Složení družstva pro MČR v Praze 
Kateřina Krumphanzlová - SDH Dalovice 
Andrea Krumphanzlová- SDH Dalovice 
Helena Karasová - SDH Dalovice 
Klára Kubíková - SDH Mezirolí 
Denisa Jonášová - SDH Otročín 
Pavla Kaňková - SDH Otročín 
Vednula Masárová - SDH Horní Slavkov 
Tereza Dyedeková - SDH Jáchymov 
Kateřina Hemzová – SDH Teplá 
Štepánka Horská – SDH Žlutice 

 
Hasičky Dalovice 

 


